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Innledning: 

Siste styreperiode har vært på ni måneder, siden mai 2010. Styret ønsket å avvikle årets 

årsmøte på et tidlig tidspunkt, for å få inn nye styremedlemmer tidligst mulig.  

 

I perioden har det vært gjennomført to ordinære arrangement, ett i hvert semester. Bussturen 

til Austrått var et ledd i å få HIFO ut i fylket, mens omvisningen i Nidarosdomen var et 

resultat av kontakten med Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. Begge 

arrangementene hadde godt faglig innhold, med engasjerte deltakere. 

 

I tillegg til arrangementene har lokallaget fått egen nettside, www.hifost.org, og egen gruppe 

på Facebook. 

 

Lokallaget har en ambisjon om å bygge opp en skoleseksjon, og har utnevnt en skolekontakt, 

Christian Engen Skotnes. Det er ønskelig at det nye styret fortsetter dette arbeidet. 

 

I perioden ble det arrangert et fellesmøte for historielag og andre relevante aktører i 

Trondheimsregionen. Møtet bunnet i et ønske om å støtte opp om hverandres aktivitet, i stedet 

for å være konkurrenter på små arenaer. Det er foreløpig usikkert hva samarbeidet kan lede til, 

per i dag foreligger det en mailingliste med kontaktpersoner i de ulike lagene. 

Styret og styrets arbeid: 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Ragnhild Green Helgås:  Leder 

Aslaug Mølmen:   Nestleder/Kasserer 

Ane Alterhaug:   Sekretær 

Marius Lervik:   Webansvarlig 

Stian Hauge:    Styremedlem 

 

Styret har gjennomført tre styremøter i perioden, samt et samarbeidsmøte med flere lokallag 

og historieaktører i Trondheimsregionen. Leder og styremedlem deltok på HIFOs 

lokallagsseminar høsten 2010. I tillegg har vi hatt jevnlig korrespondanse på e-post, spesielt i 

forbindelse med bussturen til Austrått. 
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Samtlige ordinære styremedlemmer har gitt beskjed om at de går ut av styret etter årsmøtet. Et 

nytt styre har blitt valgt og består av følgende medlemmer:  

 

Kristoffer Lund Langlie  Leder 

Solrun Hommedal   Nestleder 

Jesber Andersen   Sekretær og Webansvarlig 

Heidi Lande    Kasserer 

Kathrine Hov    Styremedlem 

 

Gjennomførte arrangement: 

Busstur til Austrått fort og Austråttborgen: 

Arrangert: Lørdag 4. september 

Antall oppmøtte: Cirka 20. 

 

Omvisning i Nidarosdomens restaureringsarbeider: 

Arrangert: Mandag 7. februar 

Antall oppmøtte: Cirka 20. 


